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TIEDOTTAA 1 / 2018-2019 

 

Mikä ihana kesä meillä onkaan takana! Nyt edessämme on ihana syksy kun taas pääsee 

keilaamaan - vakiovuoro Talissa on jo alkanut ja keilakoulutus pidetty Kuortaneella… 

Tiedotteessa on tärkeää 

REKISTERÖITYMISASIAA sekä 

JÄSENMAKSUASIAA. Näissä 

määräpäivät ovat 31.8. 

rekisteröitymisilmoituksissa sekä 

14.9. maksuissa. Lisäksi tiedoksi 

päätöksiä, jotka hallitus on 

linjannut tai tehnyt.  

 

 

 

HALLITUS 2018-2019 JÄRJESTÄYTYI 

Kevään vaalikokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi JARMO TORVINEN. Jarmo on ollut 

harjoitusvuorolla vakiokasvo jo useamman vuoden ajan mutta jos mies ei ole tuttu, niin käy 

kurkkaamassa kuva nettisivuilta. Muita tehtäviä jaettiin hallituksen jäsenten kesken seuraavasti:  

Pertti Stade jatkaa varapuheenjohtajan tehtävässä 

Kirsi Turkki huolehtii seuran sihteerin tehtävistä, jäsenrekisterin ylläpidosasta sekä 

tiedotustoiminnasta 

Sari Rosendahl valittiin huolehtimaan ystävyysotteluista 

Sinikka Takamäki on jäsentapahtumavastaava 

Taru Jäske jatkaa rahastonhoitajana 

Jarmo Torvinen puheenjohtajana on yhteyshenkilömme HBL:on suuntaan. 

Hallitus toivoo ja odottaa jäseniltä toiveita ja ehdotuksia kauden toiminnasta. Olkaa meihin päin 

yhteyksissä   

https://www.citybowlers.net/?x103997=213126
https://www.citybowlers.net/@Bin/215278/City B mestaruus 2018_1.jpeg
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TIEDOTTAMINEN 

Seuran tiedottaminen käytetään aiempaan kanavia www.citybowlers.net ja facebook.com/City 

Bowlers ry. Näitä kanavia kannattaakin seurata aktiivisesti. Täydennämme viestintää myös 

sähköposteilla. 

Vuoden tauon jälkeen aktivoimme jälleen nettisivujemme 

alla toimivat jäsensivut. Kirjautumislinkin löydät 

nettisivujemme etusivulta oikeasta yläkulmasta. 

Kirjautumista vaativien jäsensivujen kautta voit kauden 

aikana ilmoittautua seuran tapahtumiin, käyttää seuran sisäistä keskustelukanavaa sekä 

päivittää omat jäsentietosi ajan tasalle.  

Kirjautumisessa käyttäjätunnuksena toimii sähköpostiosoitteesi. Jos salasana on unohtunut, 

kirjautumissivulla on linkki uuden salasanan luontia varten. Ongelmatapauksissa ole yhteydessä 

Kirsiin. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TILIKOKOUS 

Hallitus kutsuu seuran jäsenistön sääntömääräiseen tilikokoukseen torstaina 27.9.2017 klo 

18.00. Kokous pidetään Talin keilahallissa. Pistä päivämäärä jo nyt kalenteriin. Lähetämme 

virallisen kokouskutsun ja esityslistan ennen kokousta. Huom! Jos haluat asioita käsiteltäväksi 

kokoukseen ”Muut asiat” kohtaan, lähetä sähköpostia Kirsille kikka.turkki@gmail.com niin 

saadaan asiat mukaan esityslistaan.  

JÄSENASIAA 

Tero Ilvonen siirtyi kesän aikana City B:stä Tuusulaan. Tsemppiä Terolle uusiin maisemiin, vaikka 

eihän tuo Tuusula kaukana ole joten voidaan edelleen halleilla kohdata . 

 

 

 

 

 

  

REKISTERÖINNIT  

Lähetämme rekisteröintilistan liittoon syyskuun alussa ja seura maksaa jäsenten rekisteröinnit 

liittoon jäseniltä saatujen tietojen mukaan. Jos haluat muutosta rekisteröintiisi viimekauteen 

verrattuna, siis rekisteröityä uutena tai jättää itsesi rekisteröitymättä alkavalle kaudelle, ilmoita 

siitä Kirsille kikka.turkki@gmail.com viimeistään 31.8. mennessä.  

 

http://www.citybowlers.net/
mailto:kikka.turkki@gmail.com
mailto:kikka.turkki@gmail.com
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SARJAPELAAMINEN 

HBL on nettisivuillaan jo julkaissut kauden sarjaohjelmat. Siirtäkäähän tiedot kalentereihin 

omien joukkueidenne osalta.  

5x5 EU ja lokakuussa alkavan Baker-sarjan ohjelmat tullaan laittamaan City B:n jäsensivuille 

tapahtumakalenteriin ilmoittautumisia varten. Näihin peleihin ovat tervetulleita kaikki 

rekisteröityneet jäsenemme sukupuoleen, ikään tai tasoitukseen katsomatta. Jos pelaaminen 

sarjoissa kiinnostaa, niin käykää varaamassa sopivia peliaikoja.  

HALLITUKSEN MUITA PÄÄTÖKSIÄ 

Hallitus teki kokouksessa päätöksiä seuraavasti: 

- Edellisen kauden palkintorahat käytetään joukkueiden pelimaksuihin ja niistä vastaa 
joukkueiden vetäjät. Tällä kaudella koskee joukkueita 5x5 EU ja VET 2m. 

- Valtakunnansarjapeleistä korvataan HBL:n alueen ulkopuolella tehtävistä 
pelimatkoista yhden auton käytöstä vapaamuotoista matkalaskua vastaan 
bensarahaa 10 litraa/100 km päivän bensiinihinnan mukaan.  

- Seura maksaa kuittia vastaan joukkuemaksut jäsenten osallistuessa HBL:n ja SKL:n 
mestaruuskilpailuihin, jos joukkueilta peritään erillinen kilpailumaksu.  

- Mikäli jäsen pääsee HBL:n ja SKL:n mestaruuskilpailujen finaaliin, seura maksaa 
kuittia vastaan alkukilpailun pelimaksun.  
 

- Talin keilahallista on varattu 6 harjoitusrataa torstaisin klo 19-20. Mikäli henkilö jolla 
ei ole vakiovuoroa pelaa vapaana olevalla harjoitusvuorolla, maksaa harjoituskerta 
10 € seuran kassaan.  

 

       

Muista 

säästää ja 

toimittaa 

rahaston-

hoitajalle 

kuitit!!! 

JÄSEN- JA LISENSSIMAKSUT 

Muista maksaa jäsen- ja rekisteröintimaksut heti kauden alussa. Edustusoikeus edellyttää jäsen- 

ja lisenssimaksujen maksamista tilille eräpäivään mennessä. Alla maksutiedot: 

Maksun saaja: City Bowlers ry 

Tili: FI66 1572 3006 1023 39 

Viite: 1009  

Eräpäivä: 14.9.2018 

Summa: 110 € (HBL+SKL lisenssimaksu 70 €, City B jäsenmaksu 40 €)   

Tai summa: 56 € (mikäli rekisteröidyt ensimmäistä kertaa tai olet pitänyt taukoa vähintään pari 

vuotta ja rekisteröidyt nyt uudestaan tai sinut rekisteröitiin viime kaudella ensirekisteröityjänä, 

maksat ensilisenssin 16€ ja jäsenmaksun 40€) 

Tai summa: 40 € (pelkkä jäsenmaksu ilman rekisteröitymistä on 40 €) 
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2018-2019 MESTARUUSKILPAILUT 

Tämän kauden mestaruuskilpailu päätettiin järjestää samaan tapaan kuin viime kaudella. 
Järjestämme yhden kilpailun erikseen sovittavana päivän huhti-toukokuussa, jonka jälkeen 
vietämme yhteisen illan illallisen merkeissä. Tietoa ajasta ja paikasta myöhemmin. 
 

KEILAPAITOJA 

Seuran kaapissa on vielä yksittäisiä pelipaitoja. Niitä voit tiedustella Kirsiltä. Hinta on 20 €. 
Malli MB koko XL 2 kpl 
Malli WB koko L 2 kpl ja koko XL 2 kpl 
Lisäksi löytyy pari lunastamatta jäänyttä nimipainettua paitaa. Voi ottaa käyttöön 
päälleompelulla tai -teippauksella. Nämä myydään -50% hintaan, 10 €. Malli MB, koko L. 
 
Jos paitasi on uusimista vailla, mutta sinun kokoasi ei löydy, ole yhteydessä Kirsiin, niin voidaan 
tiedustella yhteistilausta ja hintaa. Tämä ei vielä sido sinua lisäpaidan hankintaan. 
 
 
Oikein hyvää syksyn alkua ja nähdään hallilla! 
 
Terveisin 
 
City B hallituksen puolesta Kirsi 
 

 

 

 

 

https://www.google.fi/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fthumb.mp-farm.com%2F5790603%2Fpreview.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.mostphotos.com%2Ffi-fi%2F3060975%2Fbowling-game-side-view&docid=QTqumbPjSPUVtM&tbnid=y0GLN9xelOoJwM%3A&vet=10ahUKEwikq4qN3P7cAhXMDZoKHcRPBsYQMwhgKCIwIg..i&w=563&h=404&hl=fi&bih=714&biw=1536&q=keilailu&ved=0ahUKEwikq4qN3P7cAhXMDZoKHcRPBsYQMwhgKCIwIg&iact=mrc&uact=8

